
  

  

   

 

KVEKA 
 

NR. 4  – NOVEMBER  2016 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 
 

 

Skogfond – frist for innlevering av fakturaer 
 
Har du fortsatt fakturaer liggende som skal dekkes med skogfond inneværende år, - send dem til 
Landbrukskontoret snarest. 
(For arbeider som blir utført sent på året, dekker vi innkomne fakturaer så langt det er mulig, - resten må 
ligge over til neste år.)  

HUSK!! - alle fakturaer må: 

• attesteres av skogeier  
• vedlegges stedsangivelse med en beskrivelse av tiltaket 

(arealstørrelse, sprøytemetode etc.).  

Vi trenger følgende opplysninger: 
Hvem skal utbetalingen gå til:  

 tredjeperson  

 skogeier 

om den skal utbetales: 

 med merverdiavgift/ uten merverdiavgift 

 om du søker om tilskudd.  

Tilskudd søkes ved utfylling av skjemaet, Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur. 
Husk fullmakt, hvis du ikke selv er eier av skogen. 

Krav om betaling for utført arbeid kan også sendes elektronisk i Web-Skas til landbrukskontoret.  
Har du betalt fakturaen selv og krever den refundert, må vi fortsatt ha papirdokumentasjon. Send den 
gjerne som vedlegg til E-post i skannet fil eller pr. faks nr. 66 10 80 01 
 
 

 

 
 

Juleskogkveld  
 

Øvre Romerike skogeierområde inviterer alle skogeiere til 
juleskogkveld på Herredshuset på Jessheim mandag 5. desember 
2016 kl. 18:00. 

 Orientering om nye skogbruksplaner v/skogbruksleder i 
 Viken Skog, Bent Smukkestad  

 Ungskogpleie og skogsbilveier v/ prosjektleder skogkultur og 
vei, Martin Bråthen i Viken Skog. 

Det vil bli servert juletallerken ca kl 20:00 
Påmelding til Thomas Øvrum tlf. 90099712 eller på e-post 
thom-o@online.no innen tirsdag 29. 11.16 

https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=565&q
mailto:thom-o@online.no


BU midler -Bygdeutviklingsmidler for 2017 
 
Innovasjon Norge (IN) har lagt om saksbehandlingsrutinene sine for å få en best mulig prioritering og 
fordeling av tilskuddsmidlene. De har kun en behandlingsrunde på starten av året.  
Derfor må kommunen ha din søknad allerede innen 1. desember 2016. 

Søknadene leveres elektronisk hos Innovasjon Norge. 

Oversikt over aktuelle vedlegg som må følge søknaden finner du i Dokumentasjonsguiden. 
Når søknaden sendes inn til Innovasjon Norge, må den være komplett med all informasjon som skal følge 
saken, og alle felt i søknadsskjemaet må være utfylt. 
 
Ta kontakt med landbrukskontoret for mer veiledning og informasjon. 

 
 
 
Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til 
avløsning ved ferie og fritid.  
Siste søknadsfrist etter gammel ordning - 20.01.2017. 

Landbruksdirektoratet oppfordrer til at søknader om produksjonstilskudd 
leveres elektronisk via Altinn.   

Den elektroniske søknaden din finner du her.  

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan sendes to ganger i året. Ved søknadsomgangen i januar 
kan husdyrprodusenter og frukt-, bær- og grøntprodusenter søke om tilskudd. Ved samme 
søknadsomgang kan det også søkes om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. 

Lever innen søknadsfristen 20. januar  

 Søknadsfristen er den 20. januar  
 Du kan ikke levere søknaden før registreringsdatoen 1. januar  
 Leverer du søknaden etter fristen vil tilskuddet blir redusert med 1 000 kroner for hver virkedag 

etter fristens utløp  
 Siste mulighet for å søke med trekk er 20. februar, leverer du søknaden etter denne dagen blir den 

avvist   

 Veiledningshefte og info blir ikke sendt i posten lengere. Dette finnes på LDIR (landbruksdirektoratet) 

Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet sikre at 
foretaket er registrert i Landbruksregisteret. Landbruksregisteret viser koblingen mellom et foretak og en 
landbrukseiendom. Søknaden om produksjonstilskudd kan ikke registreres/søkes uten et 
produsentnummer 

 

Produksjonstilskudd i jordbruket etter ny ordning vil ha første søknadsfrist 15. Mai 2017.  
Søknadsregistreringen vil åpne 1. Mai 2017. 
Mere info om ny ordning finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside. 
 

 

http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/
http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/oslo-akershus-ostfold/Reglerforinger-for-landbruksvirkemidler-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold-/Skjemaer-og-hjelpemidler/
https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode=300&ServiceCode=3432&Oselect=true&M=SP
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/nytt-system-for-soknad-om-produksjonstilskudd-fra-2017


Autorisasjonskurs plantevern, førstegangskurs: Vår 2017 

Lærer: Fra Romerike landbruksrådgivning og Hvam videregående skole 
Sted: Hvam videregående skole / Grønt Fagsenter Hvam 
Varighet: 20 timer 
 

Tidspunkt: 01.03, 08.03 og 15.03 kl 09.00-15.00 
 

Innhold: 12 timer teori, 7 timer praksis + eksamen 
Arrangør: Hvam vgs 
Kursavgift: Kr 2.770,00 + bøker 
Påmelding: Kontakt Gerd R Hertzenberg 

Påmeldingsfrist : 15.02.2017 
Maks 40 deltakere 

 
Autorisasjonskurs plantevern, fornyingskurs: Vår 2017 

Lærer: Fra Romerike landbruksrådgivning 
Sted: Hvam videregående skole / Grønt Fagsenter Hvam 
Varighet: 7 timer 

Tidspunkt: 15.februar kl. 09:00-15:00 og 22.februar kl. 19:00-21:00. 

Arrangør: Hvam vgs 
Kursavgift: Kr 1.470,00 
Påmelding: Kontakt Gerd R. Hertzenberg 

Påmeldingsfrist: 01.02.2017 
Maks 40 deltakere 

 Nettbasert fornyingskurs: 
Mattilsynet har nå lansert det nettbaserte autorisasjonskurset for de som skal fornye godkjenning for 
kjøp/bruk av plantevernmidler. Mer informasjon finner du på mattilsynets nettsider. 

 

God jul og godt nyttår ønskes alle våre lesere!  
 

 
 
 
 
ULLENSAKER KOMMUNE   Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: 

LANDBRUKSKONTORET-ULLENSAKER OG GJERDRUM Postboks  470 Rådhuset 66108000 66108001 
E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no   2051 Jessheim Jessheim 
Internett: www.ullensaker.kommune.no   

Viken Skog BA  - Øvre Romerike Skogeierlag  Teiealleen 5 2030 Nannestad  
Landbrukstjenester Akershus  Hvamsvegen 696 2165 Hvam 63983666      
Ullensaker Bygdeservice  Ringvegen 31 2050 Jessheim 63976595  

 
Postadresse til landbrukskontoret for alle i Gjerdrum kommune: 
Gjerdrum kommune, Landbrukskontoret, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 

http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/nettbasert_kurs_for_fornying_av_plantevernmiddelautorisasjon.17253
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/

